
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n  megtartott  üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Jelen vannak: Gebula Béla Ákos a bizottság elnöke, Botos Sándor, Gál Balázs, Kató Balázs, 
Tolnai Zsuzsanna bizottsági tagok, Mihályfi Gábor aljegyző, Bedi Andrea, Kiss 
Andrea,  Viplak  Tibor  intézményvezetők,  Boér  Renáta  intézményvezető-
helyettes, Némethné Szuntheimer Edina jegyzőkönyvvezető

Gebula  Béla  Ákos köszönti  a  megjelenteket.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  bizottság 
létszáma  5  fő,  tehát  a  bizottság  határozatképes,  a  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Némethné 
Szuntheimer  Edinát.  Az ülést 14 óra 3 perckor megnyitja.  Javasolja  a meghívóban közölt  napirend 
módosítását. A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola vezetőjének kérésére javasolja 
két  napirendi  pont  felvételét  egyrészt  az  igazgató-helyettes  kötelező  óraszáma,  másrészt  a  műfüves 
pályát  övező terület  hasznosítása  tárgyában.  Kéri  a  bizottság  tagjait,  hogy aki  a  terület  hasznosítás 
kérdésének napirendre tűzésével egyetért kézfeltartással szavazzon! 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 

Gebula  Béla  Ákos:  Kéri  a  bizottság  tagjait,  hogy  aki  az  igazgatóhelyettes  kötelező  óraszáma 
csökkentésének napirendre tűzésével egyetért kézfeltartással szavazzon!

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 

Gebula Béla Ákos: Javasolja a következő módosított napirend elfogadását: 

Napirend: 
1. A  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 

vezetőjének kérése  intézményvezető-helyettes  kötelező  óraszámának 
csökkentése tárgyában

2. A műfüves pályát övező terület hasznosításának kérdése 
3. A Szirombontogató Óvoda éves beszámolója
4. A Képviselő-testület 282/2009. (VIII.26.) számú határozatának 

végrehajtása (Pszichológus alkalmazására tett javaslat megtárgyalása)
5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi 

fordulójához való csatlakozás kérdése
6. A Magyar Nordic Walking Országos Szövetség kérése
7. Vegyes ügyek

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a módosított  napirendet elfogadta.

1. A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola vezetőjének kérése 
intézményvezető-helyettes kötelező óraszámának csökkentése   tárgyában  



A bizottsági anyagban a kérelem nem szerepelt, ezért az a jegyzőkönyvvel együtt kerül megküldésre.

Bedi Andrea elmondja, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek és vezető-helyetteseinek kötelező 
óraszámát  a  közoktatási  törvény  szabályozza.  A  törvény  az  általános  iskolai  igazgató-helyettesre 
vonatkozóan magasabb óraszámot állapít  meg,  mint a  gimnáziumi helyettes  esetén.  Kérése,  hogy a 
feladatkör  összetettsége,  az  általános  iskolai  tanulócsoportok  nagy  száma  miatt,  a  fenntartó  –   a 
jogszabály adta lehetőséget kihasználva –  a vezető óraszámát a tavalyi tanévhez hasonlóan csökkentse. 

Nemes Diána intézményvezető a bizottsági ülésre megérkezik 14 óra 7 perckor. A bizottság létszáma változatlan.

Gebula Béla  Ákos:  Kérdezi,  hogy kinek  van kérdése,  véleménye az  elhangzottakkal  kapcsolatban. 
Kéri, hogy aki az ismertetett javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon!

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
…/2009. (IX.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Herceg  
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  általános  iskolai  igazgatóhelyettese  
2009/2010.  tanévre  vonatkozó  kötelező  óraszámának  csökkentésével  egyetért,  azt  az  
intézményvezetőre megállapított kötelező óraszám+ 2 órában állapítja meg.
Határidő: 
Felelős: 

2. A műfüves pályát övező terület hasznosításának kérdése

Bedi  Andrea:  Elsősorban  örömének  ad  hangot,  hogy  a  város  egy  olyan  új  sportlétesítménnyel 
gazdagodott, amely a városban folyó sportszakmai munkát segíti, valamint bevételi forrásként is szolgál. 
A használhatóságot azonban nagymértékben befolyásolja, hogy nem áll rendelkezésre a pálya mellett 
öltöző, zuhanyzó. A gimnázium mögötti, jelenleg raktárként funkcionáló épületben kialakítható lenne 
az  öltöző  valamint  a  vizesblokk.  Ahhoz,  hogy  testnevelés  órát  lehessen  tartani  a  pályán,  az  imént 
felsoroltak elengedhetetlenül szükségesek.

Nemes Diána intézményvezető a bizottsági ülésre megérkezik 14 óra 7 perckor. A bizottság létszáma változatlan.

Gebula Béla Ákos: Az öltözők kialakításán túl a színvonalas szakmai munka érdekében szükség lenne 
még futópályára, távolugró gödörre, ami a műfüves pálya mögötti területen kisebb anyagi ráfordítással 
kialakítható  lenne.  Mivel  önkormányzati  területről  van  szó,  szükséges  a  testület  hozzájárulása. 
Alapszinten  a  legegyszerűbb  megoldás,  egy  egyszerű  talajsimítás  és  0.5-ös  kavics  szórás  5  cm-es 
vastagságban. Ennek forrását a jövő évi költségvetésébe építheti be az intézmény, vagy esetleg Viplak 
Tibornak van egy javaslata. A futópálya közepén kialakítható lenne egy további 20*40 méteres pálya. 
Hosszú  távon  a  futókör  az  anyagi  lehetőségekre  figyelemmel  akár  rekortánnal  is  borítható,  ami 
tartósabb  és  árában  is  kedvezőbb,  mint  a  műfű.  Úgy  tudja,  hogy  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Fejlesztési  Ügynökség  településkép  rehabilitációval  kapcsolatos  pályázata  alkalmas  lenne  a  terv 
megvalósításának  finanszírozására.  Véleménye  szerint  a  pénzügyi  forrás  előteremtése  egy  későbbi 
kérdés,  de  a  terveket  mindenképpen megvalósíthatónak  ítéli  és  javasolja  bizottsági  támogatásra.  Az 
esetleges  megvalósításig  még  sok  egyeztetésre  van  szükség.  Kéri  az  iskolavezetést  a  részletek 
kidolgozására és Viplak Tibort a pályázati lehetőség felhasználásával kapcsolatban. 



Viplak  Tibor:  Mivel  a  pályázat  beadási  határideje  2009.  szeptember  30.,  ilyen  rövid  időn  belül  a 
pályázat nem készíthető el. 

Mihályfi  Gábor aljegyző  szerint  az  említett  pályázaton való  részvételről  már  született  egy  negatív 
tartalmú képviselő-testületi döntés. 

Gebula Béla Ákos: Egyértelmű, hogy a tervek kivitelezésére más forrást kell  keresni,  de javaslatát 
továbbra  is  fenntarja,  így további  hozzászólások  hiányában kéri  a  bizottságot,  hogy aki  előzőekben 
ismertetett javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon!

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
.../2009. (XI.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Oktatási,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy elviekben támogatja a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános  Iskola  vezetőjének  műfüves  pályát  övező  terület  hasznosítására 
vonatkozó  javaslatát.  Felkéri  az  intézményvezetőt  a  részletes  tervek 
kidolgozására. 

Viplak  Tibor szerint  az  öltöző  kialakítására  vonatkozó  költségkalkuláció  a  fenntartói  döntéstől 
függetlenül  is  elkészíthető,  s  a  várható  bekerülési  költségek  ismeretében  dönthet  a  testület  a 
megvalósítási szándékról.

3. A Szirombontogató Óvoda éves beszámolója

Gebula Béla Ákos: A beszámolót a bizottság tagjai kézhez kapták. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, 
véleménye? 

A bizottság 4 igen szavazattal , 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Enying, Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
…/2009. (IX.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Oktatási,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szirombontogató  
Óvoda éves beszámolóját a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

4. A Képviselő-testület 282/2009. (VIII.26.) számú határozatának végrehajtása  
(Pszichológus alkalmazására tett javaslat megtárgyalása)

Gebula Béla Ákos:  Az Egészségügyi és Szociális Bizottság is tárgyalta a pszichológus alkalmazására 
vonatkozó  javaslatot.   A Szociális  Bizottság  anyagában részletesebb okfejtés  is  található  a  témával 
kapcsolatban.  Említett  bizottság  javasolja  a  pszichológus  alkalmazását  eseti  megbízási  szerződéssel. 
Véleménye szerint az Oktatási Bizottságnak is hasonló támogató határozatot kellene hoznia. 

Tolnai  Zsuzsanna elmondja,  hogy  eddig  is  volt  lehetősége  az  intézményeknek  pszichológus 
alkalmazására.  A  döntés  esetleg  abban  segíthet,  hogy  ha  ennek  díja  megjelenik  az  intézmények 
költségvetésében annak létjogosultsága ne kérdőjeleződjön meg. 



Mihályfi  Gábor: A  kérdés  a  Közép-dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és 
Gyámhivatala  kezdeményezésre  került  ismét  napirendre,  hiszen  az  átfogó  gyámügyi  értékelésből 
hiányzott az ezirányú döntés. 

Gebula Béla Ákos: Kéri  a bizottságot, hogy aki javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Enying Város Önkormányzata Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságának 
4/2009. (I.19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Oktatási,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy javasolja a Képviselő-testületnek 1 fő pszichológus alkalmazását 
eseti megbízási szerződés alapján. 

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi       fordulójához való   
csatlakozás kérdése

Gebula Béla Ákos elmondja, hogy az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról minden évben döntenie 
kell a fenntartónak. Javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2010. évi fordulóhoz is csatlakozzon 
az  önkormányzat.  A  határidő  igen  szűkös  a  jelentkezésre,  a  postai  feladás  végső  határideje  2009. 
szeptember 30., ezért kéri Jegyző Urat, hogy a Képviselő-testületi ülésen a pályázatról való döntés a 
napirend elején kerüljön szavazásra. Ismerteti a határozati javaslatot, majd hozzászólás hiányában kéri a 
bizottsági tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak.  

A bizottság tagjai 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
Enying  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának ...../2009. (IX.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván  
a  hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  
kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
Felhatalmazza a polgármestert a belépési, valamint az on-line adatabázis használatáról szóló  
nyilatkozat aláírására, a Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírás megjelentetésére.

Határidő: 2009. szeptember 30. (a nyilatkozat aláírása és pályáztatóhoz való 
megküldése tekintetében)

2009. október 1. (a pályázati kiírás megjelentetése tekintetében)
Felelős: Tóth Dezső polgármester

6. A Magyar Nordic Walking Országos Szövetség kérése

Gebula Béla Ákos: A sportszövetség kérésével kapcsolatban egy kicsit tanácstalan, ugyanis számára 
nem derül ki, hogy mihez kérik a támogatást.
 
Szörfi  István jegyző  szerint  az  sem  nyilvánvaló,  hogy  miért  kérik  Enying  önkormányzatának 
támogatását,  hiszen  a  megvalósítás  helyeként  Kisláng,  Szabadhídvég  és  Mezőszentgyörgy  van 
feltüntetve a kérelemben. 



Némethné  Sz.  Edina elmondja,  hogy  Polgármester  Úr  egyeztetett  az  üggyel  kapcsolatban  és  a 
sportszövetség kérelmét kiegészítette email-ben azzal, hogy  az enyingi kistérség valamennyi településén 
szeretnének  egészségnevelő  programokat  megvalósítani.  A  pályázaton  való  részvételhez  és  a 
megvalósításhoz kérik az önkormányzat támogatását.

Gebula Béla Ákos: Mivel a kérés nem jár anyagi kötelezettségvállalással - csak a terület és áramellátás 
biztosítására vonatkozik - javasolja, hogy a bizottság támogassa a kérelmet. 

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Enying  Város  Önkormányzata  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának ...../2009. (IX.21.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottsága  úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Nordic  
Walking Országos Sportszövetség által benyújtásra kerülő TÁMOP 6.1.2/A/09/1 jelzésű  
"Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmódprogramok"  című  pályázat  megvalósulását  
Enying városban támogatja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

7.             Vegyes ügyek

              7.1. Műfüves pálya hasznosításának kérése

Gebula Béla Ákos: A hasznosítás kérdése elsősorban a Pénzügyi Bizottságra tartozik, de az ingyenes 
használók körére vonatkozóan elvi iránymutatással, alapelvekkel kellene segíteni a Szolgáltó Intézmény 
munkáját, mivel ők kapták feladatul a pálya hasznosításának kidolgozását. Javaslata, hogy a 8-14 óra 
közötti  idősávban  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  használhassa 
térítésmentesen  a  pályát,  a  következő  két  óra  pedig  az  EVSE  rendelkezésére  állhatna.  Az  iskolai 
testnevelés oktatás mindenképpen nyerne vele, ha a műfüves pálya mögötti részen megvalósulhatna a 
tervezett futópálya, mivel a focipálya messze van az iskolától,  az iskolakörök futása az állóképesség 
fejlesztése szempontjából nagyon hasznos,  de óriási  szerencse, hogy még nem történt nagyobb baj, 
mivel  rendkívül  balesetveszélyes.  Az  EVSE  pálya  használata  a  többi  igény  ismerete  alapján 
csökkenthető  vagy  növelhető  lenne,  hiszen  mindenki  tudja,  hogy  milyen  alulfinanszírozottak  a 
szakosztályok.  Javasolja,  hogy  az  utánpótlás  korúak  prioritást  élvezzenek  a  használat  során,  hiszen 
remek eredményeket produkáltak az előző idényben. 

Gál Balázs szerint a többi szakosztály igényeit is fel kellene mérni. 

Gebula Béla Ákos úgy gondolja, hogy a többi szakosztály többnyire teremsportágat űz, ingyenesen 
biztosított  számukra a tornaterem használata,  csak azért ne vegyenek el a focistáktól szabad órákat, 
hogy ők is használhassák a műfüvet. 

Gál Balázs: Talán a református iskolában is lenne a használatra igény. 

Gebula Béla Ákos szerint az iskolák vezetői jó kapcsolatot ápolnak egymással, egyeztethetnek ők is és 
a testnevelőik is, ha erre valós igény mutatkozik. A felvetés fényében javaslatát úgy módosítja, hogy a 
8-14 órás idősávban közoktatási célra legyen biztosítva az ingyenes használat. 



Viplak Tibor kérdezi, hogy esetleg az enyingiek ne használhassák-e olcsóbban a pályát?

Gebula Béla Ákos szerint az első lépés a költségkalkuláció elkészítése, hiszen a rentábilis működéshez 
ez elengedhetetlen. Ez alatt az ár alatt nem lehet kiadni, hiszen az eredmény deficit lenne. 

Viplak Tibor elmondja,  hogy a használati  szabályzat  elkészült,  követendő magatartási  és  használati 
szabályokat tartalmaz, melyeket a használati  szerződés is rögzíteni  fog. Aki az abban foglalt  elveket 
megsérti, az okozott kár megtérítését is vállalnia kell. 

Gebula  Béla  Ákos:  Az  ülésen  elhangzottak  iránymutásként  szolgálnak  az  ingyenes  használati  sáv 
hasznosítására, ami a tapasztalatok birtokában a későbbiekben módosítható. Úgy gondolja, hogy mivel 
jelenleg csupán elvek lefektetéséről van szó, határozatot nem kell a bizottságnak hoznia. 

7.2. Műfüves pálya átadása

Gebula Béla Ákos: A tervek szerint az ünnepélyes átadásra 2009. október 1. napján délután 17 órakor 
kerül sor, hogy a pályavilágítás is bemutatásra kerüljön. A program vázlatosan: elsőként a bajnokcsapat 
U15-ös  csapat  játszik  a  Puskás  Ferenc  Akadémia  hasonló  korosztályos  csapatával,  akiknek  Vincze 
István az edzője. Másodikként az öregfiúk csapat focizna a női labdarúgó csapattal. Az átadáson részt 
vesz az akadémia vezetője Jakab János Úr is, továbbá egy jelentős futball személyiség is, akinek neve 
egyelőre nem publikus. A gimnázium aulájában a meghívottaknak és a vendégeknek egy kis állófogadás 
lenne. 

Gál Balázs kérdezi, hogy a program lebonyolításának költségeit ki fedezi. 

Gebula Béla Ákos elmondja, hogy képviselői tiszteletdíja terhére vállalja a költségeket. 

Gál Balázs csatlakozik a felajánláshoz.  

7.3. Hírmondó hirdetési díjaival kapcsolatos felvetés

Nemes Diána felveti, hogy 2009. június 1.-től ÁFA változás volt ami érinti a Hírmondó térítési díjaival 
kapcsolatos  Képviselő-testületi  döntést  is,  hiszen  százalékban  nevesítve  van  az  ÁFA  mérték  is  a 
határozatban. Ennek módosítását szeretné kérni. 

Mihályfi Gábor elmondja, hogy a határozat módosítást a Képviselő-testület soron következő ülésére 
előkészíti. 

Nemes Diána:  Másik felvetése az október 23-i városi ünnepséggel kapcsolatos. Kérdése az, hogy a 
rendezvény a szokásos módon a napján, délután 15 órakor megtartható-e, ugyanis a szervezést már el 
kell kezdeni. 

Bedi  Andrea elmondja,  hogy a  gimnáziumban a  kollégák  és  a  gyerekek már  készülnek  az  ünnepi 
műsorra.  

További  hozzászólás,  észrevétel,  vélemény  nem  hangozott  el,  ezért  a  bizottság  elnöke  megköszöni  a  megjelentek  
részvételét és az ülést 14 óra 46 perckor  bezárta.

k.m.f.



Némethné Sz. Edina  Gebula Béla Ákos
jegyzőkönyvvezető               a bizottság elnöke
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